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«Genesis» και ... Ξάνθη ανωχυρωτη 
πόλη

Τι μήνυμα έστειλε στην Ξάνθη η «Genesis»;
Είναι μία πόλη που πνέει τα λοίσθια της και 
η 
πολιτική ελίτ στην δική της αμπελοφιλοσο-
φία

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η … ΣΥΓΝΩΜΗ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΧΕΙΛΗ

Με ανάρτηση του ο πρώ-
ην δήμαρχος Ξάνθης Χ. 
Δημαρχόπουλος, συνο-
δευόμενη από πολλές φω-
τογραφίες μετά και από 
το ισχυρό πλήγμα που δέ-
χτηκε η πόλη από την κα-
κοκαιρία και που ανέδειξε 
την αδιαφορία της δημο-

τικής αρχής, στον μέγιστο 
βαθμό, αν μη τι άλλο, ο Χ. 
Δημαρχόπουλος,  ζητά να 
ακουστεί μία συγνώμη για 
τους Ξανθιώτες.  

Αυτούσια η ανάρτηση του 
πρώην δημάρχου.
Ούτε μια συγνώμη…, οι 
άρχοντες του τόπου!

Αποτύχατε κύριοι!!!

Που είναι;

Εάν ήταν εδώ…, θα είχε 
βάλει το φάρο στην οροφή 
και θα έκοβε βόλτες με τον 
“διαμορφωτή”…

Το Φθινόπωρο θα … 
πνιγούμε;;;
ΜΗΠΩΣ Η ΔΕΥΑΞ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΑ 
ΤΟΝ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙ-
ΟΥ ΠΟΥ ΕΠΝΙΞΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ 
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ;
Αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι οι αγωγοί όμβριων υδά-
των, μετά την τελευταία βροχή, που απέδειξαν ότι εί-
ναι βουλωμένοι, τι θα γίνει από το Φθινόπωρο και μετά 
όταν αρχίσουν οι συνεχόμενες νεροποντές.

Αυτή την στιγμή δεν θέλει πολύ μυαλό για να καταλά-
βει και ο ποιο αδαής ότι οι αγωγοί γέμισαν με μα άμμο 
και χαλίκι λόγω των έργων του φυσικού αερίου στην 
πόλη μας.

Τα πεταγμένα καπάκια των αγωγών των όμβριων 
υδάτων, έδειξαν ότι ή οι αγωγοί είναι πολύ μικροί και 
δεν μπορούν να απορροφήσουν την λίγο μεγαλύτερη 

ποσότητα νερού από την κανονική ένταση της 
βροχής ή είναι βουλόμενοι και τις όποιες ζημιές 
υπέστησαν οι πολίτες να ζητήσουν αποζημίωση 
από την ΔΕΥΑΞ.

ΤΟΣΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΔΗ-
ΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΤΟΣΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑ-
ΘΕΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΜΕΡΙΚΑ 
ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟΥΣ 
ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟ-
ΛΗΣ;;;;

Άραγε με ήδη βουλωμένους τους αγωγούς, τι θα 
γίνει από το Σεπτέμβριο;

Μήπως, λέμε τώρα, η ΔΕΥΑΞ να προγραμμάτιζε 
καθαρισμό, αν βέβαια υπάρχει τρόπος να βγά-
λει κανείς μέσα από τους αγωγούς των όμβριων 
υδάτων πέτρες, χαλίκι και άμμο, να καθαρίσει 
τους αγωγούς;

Κακά τα ψέματα, μπορεί η πόλη να επέζησε από 
την «ΓΕΝΕΣΗ» ή όπως αλλιώς την ονόμασαν οι 
φωστήρες της Πολιτικής Προστασίας που μόνο 
… πολιτικής είναι και ουδεμία σχέση έχουν με 
την προστασία του πολίτη…αλλά με τόσο «μπά-
ζο» από τα έργα του φυσικού αερίου στην πόλη 
που από τους δρόμους, μέσα από τα φρεάτια 
πέρασε στους αγωγούς, αντιλαμβάνεται και ο 
ποιο αδαής τι θα γίνει το χειμώνα που οι βροχο-
πτώσεις είναι ποιο συχνές.

Μάλλον θα πρέπει να απασχολήσει την Διοίκη-
ση της ΔΕΥΑΞ το θέμα. Διαφορετικά θα απα-
σχολήσει τους φουκαράδες τους  Ξανθιώτες που 

για καθαρισμό δικτύων όμβριων υδάτων 
πληρώνουν αλλά … δίκτυο όμβριων υδά-
των δεν έχουν.

ΕΥΤΥΧΩΣ που υπάρχει η Πυροσβεστική 
που δεν την πληρώνουμε άμεσα για να 
κάνει απάντληση υδάτων από τα σπίτια 
των Ξανθιωτών.

Αλήθεια μήπως το κόστος της απάντλη-
σης υδάτων από τα σπίτια των Ξανθιω-
τών όταν πλημυρίζουν λόγω έλλειψης δι-
κτύου όμβριων υδάτων, η Πυροσβεστική 
να έστελνε τον λογαριασμό στην ΔΕΥΑΞ;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΟΣ

“Καρφιά” από τον Σ. Με-
λισσόπουλο για τον δή-
μαρχο και τα «παπαγαλά-
κια» του
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΥΓΜΑ 
ΣΕ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ-
ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ 
ΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ.
-ΔΕΝ «ΠΙΕΣΕ» ΟΣΟ ΕΠΡΕ-
ΠΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ
-Η ΔΕΥΑΞ ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕ 
ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ
-ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΕΜΑΤΟΙ 
ΛΑΚΟΥΒΕΣ ΠΡΙΝ ΡΙΞΕΙ 
ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΜΒΑ Ο 
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
-ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΑΝ ΧΡΗΜΑ-
ΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥ-
ΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


